
1. Jakie są Pana/Pani opinie lub sugestie dotyczące pierwszego etapu ŁBO: składania 

projektów (podział na projekty osiedlowe, podział środków, termin, forma, czytelność 

formularza, itd.)? (146 odpowiedzi) 

 

Brak uwag. 

 

Ok. 

 

Bez zastrzeżeń. 

 

Nie mam uwag. 

 

Bez uwag. 

 

Nie składałam projektów, ale podział środków na osiedla, zwłaszcza w zakresie sterylizacji 

zwierząt wolno żyjących uważam za zły. Jedno osiedle dostanie na to środki a inne nie? Ten 

cel powinien być, wzorem lat ubiegłych, ogólno miejski. 

 

Jesteśmy w pełni zadowoleni. 

 

Tegoroczna formuła i zasady są najlepsze. Za. 

 

Powinno się zdecydowanie powrócić do formuły podziału projektów na osiedlowe i 

ogólnomiejskie. Tegoroczne rozwiązania sprawiły, że na osiedlach pojawiły się bezsensowne 

projekty, które kompletnie nie znajdowały zainteresowania mieszkańców, często nawet 

wbrew ich woli, głosami ogółu łodzian przechodziły kosztem projektów lokalnych. Totalne 

zaprzeczenie idei BO. Pomysłem zupełnie nieudanym była również możliwość głosowania 

bez ograniczeń wiekowych - pole do ogromnych manipulacji "głosami" osób, które w 

rzeczywistości nie głosują, w tym niemowląt (porażka). 

 

Podział środków: powinna być osobna kategoria środków/konkurs (w ramach istniejącej puli 

środków) na projekty składane prze instytucje publiczne, takie jak np.: szkoły. 

 

Dostępność i możliwość bez zastrzeżeń. Niepotrzebna jest rubryka szacująca cenę inwestycji. 

 

Składanie projektów jest proste i nie nastręcza większych trudności. 

 

Dobre, może warto pomyśleć o minimalnej kwocie, ponieważ projekty za 300 zł pewnie cała 

machina urzędnicza przy nich kosztuje więcej; może minimum to 1000 zł?. 

 

Prosty i czytelny druk. Nie sprawia problemu wypełnienie. 

 

Dobra zmiana dotycząca zmniejszenia ilości osób do zgłoszenia projektu. 

 

Nie mam uwag. 

 

Nie podoba mi się podział tylko na projekty osiedlowe. Oczywiste dla mnie jest, że będę 

głosować tylko na projekty z mojej okolicy co pozbawia mnie szansy na zagłosowanie na 

projekty, które dotyczyć będą każdego mieszkańca (czyli np. centrum). 

 



Powinny być wykluczone szkoły, ponieważ dyrekcja i nauczyciele wymuszają na swoich 

uczniach przynoszenie do szkół wypełnionych kart. W praktyce wygląda to tak iż dziecko jest 

zmuszone prosić sąsiadów, obce osoby o głosy. 

 

Podział na projekty osiedlowe. 

 

Powinny wrócić projekty ponadosiedlowe, ogólno miejskie. 

 

Podział środków to kpina! Środki na instytucje typu: szkoła, przedszkole, biblioteka, 

przychodnia POWINNY BYĆ PRZEZNACZONE JEDYNIE W MAX. 30% WYSOKOŚCI 

BUDŻETU. Z tych projektów nie wszyscy obywatele mogą skorzystać. Natomiast 

założeniem BO jest to aby każdy mógł korzystać z Owoców BO! 

 

Składanie wniosków - powinien być formularz online. Podział środków - należy wprowadzić 

podział na grupy tematyczne, przede wszystkim wyodrębnić środki dla placówek 

oświatowych, placówek miejskich i innych projektów. W tym roku większość budżetu 

przeznaczono na szkoły. Przecież miasto ma obowiązek finansować remonty szkół, 

przedszkoli i utrzymywać przyzwoity poziom dróg. Takie projekty albo nie powinny być w 

budżecie obywatelskim, albo powinny mieć określoną pulę środków i walczyć o nią między 

sobą, najlepiej na poziomie ogólnomiejskim, poza osiedlami. 

 

Ta parodia partycypacji, służąca marketingowi politycznemu p .Zdanowskiej powinno zostać 

zlikwidowane. 

 

Mało czasu, zgłaszane projekty powinny mieć większe poparcie minimum 50 podpisów. 

 

Zbyt późny termin składnia wniosków - mino uproszczeń urzędnicy nie dostali dość czasu na 

analizę. Zgłoszenia do godziny 16 w poniedziałek - ponieważ ludzie pracują w tych 

godzinach to trochę trudne i nie intuicyjny termin dla nie urzędników - dobrze, że wydłużono 

czas do północy (jak co roku). 

 

1.Znacznie za mało czasu na składanie i konsultowanie wniosków z urzędem 2. Wycofanie 

kategorii zadań ponadosiedlowych to jest absurd, przez co niektóre osiedla są poszkodowane 

np. większość Łodzian zagłosuje na schronisko, przez co mieszkańcy osiedla mają marne 

szanse na wygraną. 3. We wniosku na minus należy ocenić brak wpisywania beneficjentów, 

dostępności oraz pełnego opisu zadania. 

 

termin na składanie wniosków zbyt krótki - dodałbym 2 tygodnie, podział środków 

absurdalny skoro tyle pieniędzy zganiają szkoły. Postuluję wydzieloną część z BO na 

placówki oświatowe, medyczne, biblioteki. 

 

Jest zbyt łatwo złożyć wniosek i przez to wniosków jest zbyt dużo. Utrudnia to prace komisji i 

pogarsza jakość opinii jednostek. Podział środków nie doszacowuje Śródmieścia, gdzie 

mieszka mało ludzi, a bardzo dużo pracuje. Dodatkowo można pomyśleć o połączeniu 

niektórych najmniejszych osiedli ze sobą. 

 

Podział środków rodzi wątpliwości. 

 

W porządku. 

 



Wszystko w porządku. 

 

Bezdyskusyjnie powinny wrócić projekty ogólnomiejskie. Wrzucenie ich do osiedlu sprawia, 

że niektóre z osiedli tracą całą pulę środków na „surykatki”... 

 

Wolałam poprzedni podział na ogólnomiejskie i osiedlowe. 

 

Pozytywne, forma czytelna i jasna dla zainteresowanych. 

 

Za mało informacji w prasie. 

 

Brakuje puli ponadosiedlowych. 

 

Podział środków tylko na zadania osiedlowe popieram. Wnioskuję tylko o wyodrębnienie 

kwoty na placówki miejskie (szkoły, przedszkola) np. 25 % przyznanej kwoty. Pozostałe  

75 % niech zostanie do dyspozycji mieszkańców jako faktyczny BO gdzie realizowane są 

zadania dla wszystkich mieszkańców. 

 

Bardzo dobrze, że na tylko osiedlowe. Podział środków nieaktualny. Pozostałe OK. 

 

Podział środków na osiedla jest jak najbardziej trafiony; odpowiada mi też prosta forma 

formularza. 

 

Nie mam zastrzeżeń do organizacji i przebiegu pierwszego etapu ŁBO. 

 

Projekty powinny być osiedlowe. A głosować powinny tylko i wyłącznie jego mieszkańcy.  

 

Środki nie są adekwatne do cen jakie Państwo ustalacie. Formularz powinien być ulepszony o 

formę elektronicznego podpisu. Obecnie wypełniając formularz online i tak go trzeba pobrać 

wydrukować, podpisać i zeskanować, co jest stratą czasu i pieniędzy. 

 

Dobrze się stało, że głosujemy na projekty osiedlowe. 

 

Podział na projekty osiedlowe jest bardzo przejrzysty, formularz prosty i precyzyjny. 

 

Brakuje zadań ponad osiedlowych. Trudno o realizację zadań np. budowy ścieżki dla 

biegaczy lub placu zabaw z których korzystają wszyscy Łodzianie, a nie tylko mieszkańcy 

osiedla. 

 

Uważam, że taki podział jest słuszny. 

 

Nie mam uwag. Formularz bardzo prosty. 

 

Na tym etapie brakuje konkretnej informacji o możliwości realizacji projektu w danym 

miejscu - odrzucane są później projekty zgłaszane w miejscach zaznaczonych na fioletowo na 

mapie własności (np. Rudzka Góra w dzierżawie lub chodnik przy ul. Lokatorskiej z 

najróżniejszą formą własności). 

 

W tej kwestii wszystko wydaje się ok. 

 



Dużą zaletą ŁBO jest podział środków na projekty osiedlowe. 

 

Formularz jest czytelny. Podział w porządku. 

 

Dopuszczenie do udziału szkół powoduje że w pomysł na BO jest wypaczony. Szkoły nie 

spełniają kryterium ogólnodostępności. 

 

Zlikwidować tę karykaturę BO. 

 

W tej kwestii wszystko wydaje się być jasne. 

 

Powinny być projekty ogólnomiejskie, czyli dotyczące całego miasta, jak np. Schronisko, 

program ograniczania bezdomności, czy Szpital dla zwierząt dzikich w Łagiewnikach. Te 

rzeczy dotyczą całego miasta, nie tylko jednej dzielnicy. Wiele osiedli jest zbyt dużych, 

lokalne potrzeby się nie przebiją, np. Janów/Olechów. Większe rozdrobnienie dzielnic. 

 

Złożenie projektów przebiegało sprawnie, formularz był czytelny. Dobrze, że jest podział na 

projekty osiedlowe. 

 

Podział na projekty osiedlowe do zaakceptowania, podział środków dyskusyjny: budżet 

powinien być podniesiony, bo to my, mieszkańcy, zwykle wiemy czego potrzebujemy. 

 

Podział na projekty osiedlowe, bez projektów ogólnomiejskich uznaje za szkodliwy. Dużo 

ciekawych inwestycji wynikło dzięki projektom ogólnomiejskim ich zlikwidowanie uważam 

za błąd. 

 

Należy przywrócić podział na środki osiedlowe i ogólno miejskie, wprowadzić punkt 

dotyczący dostępności zadania dla mieszkańców. Zmienić zasady podziału środków bardziej 

pod kontem potrzeb danego osiedla. 

 

Projekty osiedlowe są super. Ale uważam, ze nie powinno być BO przyznawane szkołom 

podstawowym, liceum, technikum ponieważ powinien to być oddzielny budżet. Po drugie 

ilość głosów oddanych przez uczniów danej placówki zawsze będzie dużo wyższą przewagę 

nad innymi projektami. 

 

Brak uwag. 

 

Podział na projekty osiedlowe to dobry pomysł, ale brakuje projektów miejskich jak choćby 

np. rozbudowa placu zabaw po Starym Lunaparku. Glosowanie dzieci to tez nie dobry pomysł 

bo szkoły dzieli temu rozwiązaniu zdominowały tegoroczny BO. Formularz był dość 

przejrzysty. 

 

Co do zasady jest ok, ale takie projekty jak miłośników zwierząt z całej ŁODZI a zgłoszone w 

Osiedlu Dolina Łódki, wypaczają wynik głosowania mieszkańców małego Osiedla , 

proponuję wyłączyć takie projekty lub ograniczyć prawo do glosowania na taki projekt z 

innych osiedli 

 

Bardzo dobrze, że nie było projektów ogólnołódzkich. Czytelny formularz, dobry podział 

środków. 

 



Przy składaniu projektów niema żadnych problemów, wszystko jest jasne i czytelne. 

 

Instytucje takie jak szkoły, przedszkola, schroniska powinny mieć osobną pulę. 

 

Wolałam poprzedni podział na dzielnice i pulę ogólnomiejską. 

 

Powinny być osobna pula dla szkół i domków kultury. 

 

Zbyt duża liczba projektów powoduje, że wydziały merytoryczne nie mają czasu na staranne 

opracowanie wniosków. Należy ponownie wprowadzić liczbę poparć dla wniosków co 

najmniej 10 osób. Należy wydzielić pulę ogólnołódzką oraz edukacyjną aby takie wnioski nie 

konsumowały budżetów osiedlowych. 

 

Przede wszystkim należy wykluczyć wszystkie projekty związane z szeroko pojętą oświatą.  

 

Nie może być tak, że większość zwycięskich projektów to szkoły, przedszkola itp. Budżet 

Obywatelski, jak sama nazwa wskazuje ma służyć OBYWATELOM. Co do zasady 

WSZYSTKIM OBYWATELOM a nie wąskiemu gronu. Niewielkie i lokalne projekty nie 

mają szans z projektami, z dużymi placówkami, które posiadają ogromną bazę danych 

osobowych. 

 

1. Podział kwoty na 3 oddzielne panele np. 33% na zadania ponadosiedlowe (jak osiedle ma 

na swoim terenie np. ZOO to ten obiekt zje im cały budżet). Takie instytucje powinny mieć 

wydzielony budżet ponadosiedlowy. 2. Druga część budżetu np. 33% powinno być 

przeznaczone dla instytucji; szkół, przedszkoli, Domów Kultury, Straży it. 3. Trzecia część 

budżetu tj. pozostałe 34% powinno być przeznaczone wyłącznie dla mieszkańców - osób 

fizycznych. 4. Powinna być utrzymana możliwość głosowania na 5 wniosków z różnych 

osiedli. 5. Głosy poparcia na wniosku to fikcja - można z tego zrezygnować, weryfikacja 

następuje w głosowaniu. 6. Stworzenie mechanizmów dla osiedli łączonych z kilku osiedli np. 

Retkinia - Smulsko czy oczywiście nasze Stoki - Sikawa - Podgórze umożliwiających 

najmniejszym osiedlom bycie beneficjentem Budżetu. 

 

Formuła trafiona, oceniam pozytywnie ten etap ŁBO. 

 

Podział na projekty osiedlowe nie był rzetelny. Znalazły się w nim projekty ogólnomiejskie, 

np. ZOO, schronisko dla zwierząt, które w efekcie zabrały osiedlom pieniądze. Poza tym 

większość zgłoszonych projektów to problemy niedoinwestowanych szkół, przedszkoli, 

przychodni. W takim wydaniu BO traci rację bytu. 

 

Najlepiej zorganizowana część projektu. 

 

Bardzo doceniam prostą procedurę i brak wymogu zbierania podpisów osób popierających. 

 

Powinna być stworzona osobna, ograniczona pula pieniędzy na szkoły i przedszkola. 

Pozytywna. 

 

Obecny stan jest w porządku. Należy jedynie wprowadzić ograniczenie wiekowe, np. od 16 

roku życia można głosować. 

 

Pytanie bez odpowiedzi. 



 

Nie powinno być możliwe składanie projektów, które nie są ogólnodostępne. 

 

Likwidacja projektów ponadosiedlowych to jakaś kpina - w praktyce okazało się że na Starym 

Polesiu wygrał woonerf, który zabrał prawie całą pulę osiedlową - to jest dramat, kpina i 

niestosowny żart zarówno ze społeczników jak i z mieszkańców 

 

Ogólnie ok, ale brak jest projektów ogólnomiejskich i wymogiem powinno być ogólno 

dostępność. 

 

Nie mam uwag. 

 

Pozytywna - wniosek można złożyć szybko i sprawnie. 

 

Pierwszy etap przebiegł sprawnie. Formularze były czytelne. Terminy rozsądne. 

 

Uważam, że w budżecie powinny być określone jakieś progi kwotowe dla 

projektów/poziomy. Podział środków już po podliczeni głosów, to jakaś czarna magia. 

 

Powinno się przywrócić pulę ogólnomiejską, a jednocześnie pozostawić możliwość 

głosowania na różne osiedla. Dotychczas można było łącznie zagłosować na 10 różnych 

projektów, teraz na 5. 

 

Zła, należy wyłączyć np. oświatę, służbę zdrowia. 

 

Nie mamy zastrzeżeń. 

 

Ogólnie z roku na roku coraz sprawniej to idzie, jedynie trzeba przemyśleć czy nie 

wprowadzić limitów dla wnioskodawców których projekty ileś razy z rzędu. W przypadku 

szkół, inne projekty nie mają szans. Parzy np. Sp 71. 

 

Powinien wrócić podział na osiedlowe i że można głosować tylko na dane osiedle gdzie się 

mieszka. Powinny być zwiększone kwoty na dane osiedle, z uwagi na wysokość cen, które są 

2 lub 3 razy wyższe niż normalnie, jak zwykły obywatel robi prace remontowe. 

 

BEZ ZASTRZEŻEŃ 

 

Środki w budżecie osiedla powinny być podzielone - dla instytucji maks. połowa wszystkich 

środków. W przeciwnym razie na niektórych osiedlach nic poza instytucjami się nie rozwija. 

Przebiegło sprawnie, choć proponuje wprowadzić elektroniczne formularze. Przyspieszy 

składaniem i obsługę wniosków. 

 

Projekty złożone nie są później właściwie przeliczane co do wartości za jaką mogą być 

wykonane. 

 

Usunięcie kategorii projektów ogólnomiejskich zepchnęło projekty dotyczące całego miasta 

do poszczególnych osiedli - tym samym tworząc dodatkową konkurencję dla oddolnych 

inicjatyw lokalnych. Zmiana negatywna 

 



Bardzo dobrze, że środki są uzależnione od liczby mieszkańców osiedla ze startową kwotą 

minimalną. Aktualny algorytm nie wymaga korekt i wydaje się sprawiedliwy zarówno dla 

dużych jak i małych jednostek 

 

Powinien wrócić projekt ogólnołodzki. Do projektów osiedlowych nie można przyjmować 

projektów liceów, przychodni specjalistycznych, schronisk itd. Reszta procedury jest czytelna 

i przejrzysta. 

 

Dla mnie były czytelne i jasne. 

 

Podział środków powinien być uzależniony od rodzajów składanych wniosków. Powinny 

zostać wydzielone projekty będące w przestrzeni publicznej ogólnodostępnej, od tych 

znajdujących się w różnych instytucjach. 

 

Brak. 

 

Terminy składania wniosków są przesuwane z roku na rok. Mam wrażenie że tylko po to aby 

zniechęcić mieszkańców do składania wniosków. Ma to na celu wyeliminowanie konkurencji 

dla szkół, przychodni i innych dużych instytucji. 

 

Nie składałem projektu. 

 

Brak puli dla zadań które z uwagi na to, że służą wszystkim mieszkańcom mają zasięg 

ogólnołódzki. Wepchniecie ich w budżety osiedlowe "łupią" budżety dla zadań lokalnych. 

Wszystko odbyło się szybko i sprawnie. Zachęciło do dalszych działań. 

 

Nie mam uwag. Jestem za zachowanie dotychczasowego formatu. 

 

Moim zdaniem oprócz projektów osiedlowych powinny nadal istnieć projekty 

ogólnomiejskie. Skupię się na przykładach "zwierzęcych": dofinansowanie Animal Patrolu, 

schroniska czy zoo nie są projektami związanymi z żadnym z konkretnych osiedli, a z całym 

miastem. Podobnie sterylizacje i leczenie kotów bezdomnych (sterylizacja właścicielskich jak 

najbardziej może być zadaniem osiedlowym). Czy społecznicy łapiący zwierzęta na zabiegi, 

często poza swoją dzielnicą, będą płacić jeśli mają niewłaściwe zameldowanie albo kot jest na 

niewłaściwym osiedlu i nie płacić w przypadku przeciwnym? Uwaga nr 2: uważam że wyniki 

realizacji projektów powinny być potencjalnie dostępne dla wszystkich mieszkańców, ew. 

mieszkańców danego terenu (czyli np. szkoły i przedszkola - nie, przychodnie, szpitale i 

biblioteki - tak), a w przeciwnym razie powinny być przejawem działalności charytatywnej 

(być może to niezbyt zręczne określenie - mam na myśli możliwość dofinansowania z BO 

domów dziecka, hospicjów, domów seniora [choć te ostatnie w sumie spełniają również 

wymóg dostępności bo każdy seniorem będzie], bezdomnych zwierząt itp.). 

 

Wszystko było jasne. Nie mam uwag. 

 

Zlikwidowanie podziału na ogólnomiejskie jest błędem, dzięki puli ogólnomiejskiej 

powstawał w częściach najlepszy projekt BO "nowy Lunapark" (super, przemyślany pomysł i 

wykonanie) w BO 2020 dalszej części już nie było. W puli na projekty osiedlowe projekty nie 

powinny przekraczać 25% kwoty przeznaczonej na dane osiedle. Takie projekty zgarniają 

prawie całą dostępną kwotę nie pozostawiając nic na inne, które również uzyskały dużą ilość 

głosów. Dla przykładu Teofilów - Wielkopolska pula 2 887 000 zł projekt SP 48 za 1 830 000 



zł projekt zajął II miejsce (oczywiście głosy hurtowo zbierane w szkole) przez co 

dofinansowanie otrzymało jeszcze tylko 6 projektów z 45. 

 

Wszystko jest podane w sposób czytelny . 

 

Nie mam zastrzeżeń. 

 

Dobra forma. 

 

Formularze są czytelne, podział na projekty osiedlowe nie budzą zastrzeżeń. 

 

Wszystko zadziałało poprawnie. 

 

Nie mam zdania bo nie składałem wniosku. 

 

Uważam ,że likwidacja projektów ponadosiedlowych nie była dobrym pomysłem ponieważ 

niektórej projekty maja charakter pan osiedlowy. Przykładem jest mój projekt W241ST t 

 

Brak uwag. 

 

Dobrze, ze są tylko projekty osiedlowe. Nie ma potrzeby podziału na projekty osiedlowe i 

ogólnodostępne. Podział środków sprawiedliwie na każde osiedle w zależności od ilości 

mieszkańców. Podzieliłabym budżet danego osiedla na projekty ogólne 50% (parki, drogi, 

zieleń, itp.) i projekty instytucji 50% (szkoła, przedszkole, domy opieki, przychodnie, muzea, 

itp.) Każda instytucja mogłaby zgłosić tylko jeden projekt. 

 

Środki na osiedla z mniejsza ilością mieszkańców i leżące na obrzeżach są zdecydowanie za 

małe i nie pozwalają na szybszy rozwój tych osiedli. Mapa nieruchomości umieszona na 

stronie zawierała informacje nieaktualne. 

 

Procedury dotyczące pierwszego etapu są jasne i odpowiednio przygotowane 

jasne i czytelne zasady. 

 

Poprzedni podział na projekty osiedlowe i miejskie był sprawiedliwszy. 

 

Zabrakło możliwości składania wniosków ponadosiedlowych. Uważam, że dobrze by było 

wykluczyć szkoły, Osp, Straż Miejską, Przychodnie itp. z puli osiedlowej - mają większą 

łatwość w zbieraniu głosów. Dwa podpisy pod projektem ułatwiły składanie projektu. 

Środki powinny być obliczane na podstawienie złożonego projektu. I tak robią to urzędnicy 

przez telefon. 

 

Podział środków ok. 
 


